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Vážení priate-
lia Rádia Mária 
Slovensko,

 milujem Ma-
riathon a jeho dy-

namiku radosti, lásky a zdieľania. 
Každý z nás je povolaný vykročiť 
a urobiť niečo dobré: darom, svedec-
tvom, modlitbou! Čím viac z vás sa 
na ňom zúčastní, tým viac sa môže 
šíriť atmosféra Božieho kráľovstva 
a môžeme cítiť jeho prítomnosť: 
„Pred vašou tvárou je radosť v hoj-
nosti, po vašej pravici rozkoš nave-
ky.“ (Ž 16, 11)

Buďte teda pri tom, keď bude-
me od 8. septembra zbierať dary 
na 3 nové FM frekvencie. Našej naj-

drahšej Matke Božej chceme k na-
rodeninám darovať 3 nové vysie-
lače, aby mohla ešte viac priblížiť 
posolstvo svojho božského Syna ľu-
ďom tejto krajiny! To, čo nám dala 
prostredníctvom Rádia Mária, chce 
Mária priniesť aj do iných regiónov 
Slovenska, aby aj tam mohol Boh 
konať zázraky: „Ako si sa ukázal 
ako svätý v našich očiach, osláv sa 

v nich pred našimi očami“ (Sir 
36,4). Ale na to potrebuje aj teba!

Vždy, keď svojou láskou a svo-
jimi darmi požehnávame životy 
iných ľudí, Boh môže požehnať aj 
náš život nanovo: „Pán ťa vždy po-
vedie, / aj vo vyprahnutej krajine ťa 
naplní / a posilní tvoje údy. Si ako 
záhrada, ktorá je polievaná / ako 
prameň, ktorého voda nikdy nevy-
schne“ (Iz 58,11).

Pracujme teda spoločne na no-
vej jari viery a lásky na Slovensku. 
Pripravme cestu pre novú generá-
ciu, ktorá bude ctiť a milovať Bo-
ha a oslavovať prostredníctvom 
svojich životov! Plní vďaky a ra-
dosti chceme rozprúdiť veľký naro-
deninový balíček pre Blahoslavenú 
Matku: Ďakujeme, že ste toho sú-
časťou!

Bernhard Mitterrutzner, 
člen editorského tímu Svetovej 

rodiny Rádia Mária

Nestačí mať v sebe lásku, treba ju pretaviť do skutkov. Nebojte sa konať dobro. Od 8. do 9. septembra 2022 
budeme spoločne súčasťou Behu lásky. Čo to znamená? Počas týchto dní môžete svojimi obetami i darmi 
podporiť rozvoj a aktivovanie ďalších 3 vysielačov Rádia Mária na Slovensku. Tentoraz v Banskej Bystrici, 
v Martine a v Žiline. Týmto maratónom modlitby a misijnej práce zasejeme to, čo prinesie neskôr bohaté ovo-
cie. Rádio Mária sa dostáva k čoraz väčšiemu počtu ľudí s dobrou zvesťou. Spoločne pretvárame svet láskou.

Beh lásky a misijnej práce
Mariathon 8. a 9. septembra 2022 

Aj vďaka vám na sviatok sv. Fran-
tiška z Assisi oslávime 4. rok vy-
sielania rádia, resp. pôsobenia 
modlitebného spoločenstva, kto-
ré aj vysiela na Slovensku. Kaž-
dý z nás dostal od Boha talenty 
a Rádio Mária ich umožňuje ší-
riť a rozvíjať. Je nástrojom, ktorý 
pomáha Cirkvi a cirkevným spo-
ločenstvám uplatňovať svoju cha-
rizmu, duchovné, evanjelizačné 
a misijné ciele. 

Je postavené na 5 pilieroch:
1. vernosť Cirkvi 
2. mariánska úcta
3. dobrovoľníctvo 
4. Božia prozreteľnosť
5. misionarita - pomoc Cirkvi 
 v diele evanjelizácie

Význam Rádia Mária vynika-
júco vystihuje posolstvo pápeža 
Františka z roku 2015, ktoré má 
práve v dnešných časoch takmer 

prorocký charakter: „...Rádio Má-
ria si od svojho zrodu stanovilo 
za cieľ pomáhať Cirkvi v diele 
evanjelizácie; a robiť to svojím 
spôsobom, t. j. byť nablízku ľuďom 
v obavách a ťažkých situáciách, 
so slovami útechy a nádeje, s ovo-
cím viery a so solidaritou. Jasný 
a vysoký cieľ sledovaný s odhod-
laním a vytrvalosťou, ktorý si do-
kázal získať neobvyklú pozornosť 
a nasledovanie ...“.

4. narodeniny Rádia Mária 4. októbra 2022
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SVÄTÉ OMŠE ZA ŽIVÝCH 
A ZOSNULÝCH ČLENOV 
RODINY RÁDIA MÁRIA

Vrcholným stretnutím s Kris-
tom na zemi je slávenie svätej 
omše. Každú stredu o 11:00 h 
ju o. Martin obetuje za všetkých 
členov Rodiny Rádia Mária, kto-
rí duchovne svojimi modlitbami 
a obetami, ale aj finančnými dar-
mi podporujú toto dielo Panny 
Márie. Mená všetkých jej čle-
nov sú zapísané vo veľkom srdci 
na stene Kaplnky Matky vtelené-
ho Slova. Túto sv. omšu vysielame 
s obrazom na facebookovej strán-
ke Rádia Mária.

STÔL SLOVA – ZAMYSLENIE 
O. MARTINA S POSLUCHÁČMI

V tejto relácii sa o. Martin venu-
je Božiemu slovu a jeho výkladu. 
Sám Boh skrze slovo tvorí, ko-
munikuje a sprevádza človeka už 
od stvorenia. Čerpajme duchovnú 
posilu zo zamyslení nad textami 
Svätého písma v každý pracovný 
deň o 9:30 h. 

POKLAD VIERY – KATECHÉZA 
O. MARTINA S POSLUCHÁČMI

Katechézy s o. Martinom pra-
videlným a systematickým vyu-
čovaním odhaľujú poklady viery 
a základy učenia Cirkvi. V nasle-
dujúcich mesiacoch si priblížime 

žijeme vo veľmi náročnom čase 
skúšanom pandémiami, konflikt-
mi, ekonomickými krízami, rastú-
cimi civilizačnými ochoreniami, 
ale najmä duchovnou prázdno-

tou, kde na Božie miesto zasadá človek. Materializmus, 
konzumizmus, individualizmus, a jeden „izmus“ strieda druhý, stá-

le ostáva pre nás katechizmus ako najlepší z „izmov“. Rádio Mária je 
ako Noemova archa, keď ju Noe začal stavať ešte nepršalo, zdalo sa to 
úplne zbytočné. Počas štyroch rokov vysielania sme mohli vidieť neraz 
dôležitosť, potrebu, ba priam nevyhnutnosť Rádia Mária, ktoré tisícom 
ľudí prináša do srdca svetlo v temnotách, istotu v beznádeji, povzbudenie 
v ťažkých chvíľach, sprostredkuje silu spoločenstva a spoločnej modlit-
by. Je to mimoriadny projekt Panny Márie, ktorá ho inšpirovala a vedie 
neustále ako maják – sprevádza nás bezpečne v rozbúrených a temných 
vodách do domovského prístavu. Vysielanie sa celkom vymyká bežnej 
predstave o rádiu. Môžeme povedať, že nie sme v skutočnosti rádio, my 
sme modlitebné spoločenstvo, ktorému ako prostriedok spojenia, duchov-
ného prepojenia slúžia rádiové či internetové vlny. Sme viac ako spolo-
čenstvo, tvoríme rodinu Rádia Mária a patríme do veľkej svetovej rodiny 
takmer stovky rádií všade vo svete. Slúžime a napomáhame miestnym 
charizmám a darom rozšíriť sa nielen po Slovensku, ale vďaka internetu 
aj medzi Slovákov žijúcich v zahraničí.  Na to, aby sme mohli ďalej priná-
šať hlas Panny Márie do tisícok domácností potrebujeme aj vašu pomoc 
či už ako dobrovoľníkov, alebo podporovateľov. 

základy duchovného života v cyk-
le Na ceste s Ježišom. Buďte aj vy 
súčasťou tohto vysielania a zapojte 
sa svojím svedectvom, postreh-
mi či povzbudeniami na čísle 
02/32 11 72 70. Vysielame od pon-
delka do piatka o 10:00 h.

LINKA DUCHOVNEJ POMOCI
Prežívate ťažkosti, problémy? 

Potrebujete modlitbu za seba? 
Volajte každý štvrtok od 20:00
do 21:00 do živého vysielania, kde 
bude o. Martin prosiť konkrétne 
za vás. Každú jednu bolesť a trápe-
nie, ale aj radosť a vďačnosť, mô-
žeme spoločne vložiť do Božieho 
Srdca a tak zakúsiť jeho bezpod-
mienečnú lásku. Nebojme sa uro-
biť prvý krok. 

PREČO MILUJEM CIRKEV
Cirkev ako spoločenstvo ukrýva 

mnohé poklady. Mnohí z nás rie-
šia nespočetné množstvo otázok 
a problémov v súvislosti s každo-
denným životom. Ako na tieto 
otázky či problémy odpovedá Cir-
kev? Relácia je plná osobných sve-
dectiev hostí a poslucháčov, ktoré 
môžu byť obohatením pre všet-
kých. Pripojte sa aj vy každý druhý 
utorok v mesiaci o 20:00 h.

13. 9. Cez Pannu Máriu k Ježi-
šovi – zdravá úcta k Panne Márii.

11. 10. Moderná tradícia – odo-
vzdávanie živej viery.

Relácie 
s otcom Martinom

Milí 
priatelia, 



www.radiomaria.sk

3

Rádio, ktoré sa s vami modlí

Vyberáme z programu
September:
DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Človek je celostná osobnosť. 
Na túto skutočnosť upriami pozor-
nosť kňaz, psychológ, člen Kon-
gregácie bratov tešiteľov P. Marek 
Vadrna, CCG v novej relácii, kde 
so zaujímavými hosťami poskyt-
ne pohľad na otázky duševného 
zdravia z rôznych uhlov. Počúvajte 
každý druhý pondelok o 16:00 h 
od 5. 9. 2022. 

INAK OBDAROVANÍ
Keď sa dieťa narodí iné, je to 

kríž či dar? Problematiku života 
rodín s inak obdarovanými deťmi 
prostredníctvom osobných sve-
dectiev, odborných tém s hosťami, 
postupným hľadaním nového uhla 
pohľadu na život so zdravotne 
znevýhodnenými deťmi sa pokúsi 
s poslucháčmi hľadať autorská tro-
jica Katarína Šimkovičová, Domi-
nika Petrovičová a Zuzana Mária 
Švecová. Prvá séria bude venovaná 
téme: Kamarát autizmus. Na relá-
ciu sa môžete tešiť už od septem-
bra každú prvú stredu v mesiaci 
o 16:00 h. Začíname 7. 9. 2022.

DUCHOVNÁ OBNOVA 
SO SV. PÁTROM PIOM 

Modlitbová skupina sv. Pátra 
Pia organizuje v dňoch 23. – 25. 9.
duchovnú obnovu. Túto udalosť 
môžete prežívať prostredníctvom 
Rádia Mária. Čakajú na nás tri 
dni bohatého programu, počas 
ktorého môžeme načerpať veľa síl 
a požehnania. Nechajme sa spre-
vádzať týmto veľkým svätcom 
20. storočia.

DEVIATNIK 
K NEPOŠKVRNENÉMU 
POČATIU PANNE MÁRII

Katolícka cirkev v Nemecku 
prechádza ťažkým obdobím. Za-
čiatkom „synodálnej cesty“ ne-
mecká cirkev riskuje podkopanie 
jednoty s pápežom a univerzálnou 
Cirkvou. Nasledujúce synodál-
ne zhromaždenie sa bude konať 
od 8. do 10. septembra vo Frank-
furte.

Z tohto dôvodu vás pozývame 
modliť sa za jednotu Cirkvi v spo-
ločenstve s Petrovým nástupcom.

Obráťme sa k Márii, Matke 
Cirkvi, spoločne s našimi s rodina-
mi od 31. augusta (deň pamiatky 
sv. Paulíny z Trevíru) do 8. sep-
tembra a pomodlime sa novénu 

k Nepoškvrnenému Počatiu Pan-
ny Márie vždy o 7:00 h a 17:15 h. 
Spojme sa prostredníctvom mod-
litby za Katolícku cirkev v Nemec-
ku a na celom svete.

DUCHOVNÁ STAROSTLIVOSŤ 
V NEMOCNICIACH

V nedávnej dobe sme sa pre-
svedčili, aký vzácny a dôležitý vý-
znam majú pre fungovanie ľudskej 
spoločnosti práve zdravotníci. Rá-
dio Mária chce prispieť k obohaco-
vaniu života týchto vzácnych ľudí 
a ak ich systematickej pastorácii, 
preto pripravujeme živé prenosy 
z nemocničnej kaplnky Trnav-
skej nemocnice, kde každú tretiu 
stredu v mesiaci obetuje o. Rudolf 
Kopinec sv. omšu o 16:00 za všet-
kých zdravotníkov Slovenska, kto-
rým bude venovaná aj prednáška 
a diskusia so zaujímavými hosťa-
mi. Pripojte sa aj vy v stredu 21. 9. 
a 19. 10.

SPISOVNÉ OKIENKO
Slovenčina skrýva v sebe veľa 

zákutí. Máte ťažkosti s jej použí-
vaním? Nie ste si niektorými slo-
víčkami istí? Počúvajte okienko 
spisovnej slovenčiny každý ponde-
lok o 7:30 h. Svoje tipy do vysie-
lania môžete posielať na email 
info@radiomaria.sk. Radi k nim 
pripravíme krátku reláciu s vy-
svetlením.
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Október:
SPOLU ŽIVOTOM

Manželstvo je jedna zo siedmich 
sviatostí. Dobrá, zodpovedná prí-
prava k manželstvu a k rodičov-
stvu je kľúčom šťastného spolu-
žitia. Na rôzne otázky ohľadom 
tejto sviatosti budeme odpovedať 
s odborníkmi priamo v živom vy-
sielaní. 

MODLITBA RUŽENCA 
Z POMPEJÍ 

Svetová rodina Rádia Mária 
predstavuje veľké spoločenstvo ve-
riacich, ktorí nosia v srdci rovnaký 
cieľ – spásu svojej duše. Pán Ježiš 
nám povedal: „Lebo kde sú dvaja 
alebo traja zhromaždení v mojom 
mene, tam som ja medzi nimi.“ 
(Mt 18, 20) V túto hodinu sa spoja 
milióny poslucháčov a budú pro-
siť za rovnaké spoločné a osobné 
úmysly. Pripojte sa k tejto modlit-
be posvätného ruženca, ktorú bu-
deme vysielať naživo z talianskych 
Pompejí v deň spomienky Ru-
žencovej Panny Márie 7. októbra 
o 16:00 h. 

DEVIATNIK K SVIATKU 
SV. SESTRY FAUSTÍNY

Svätá sestra Faustína dostala už 
tu na zemi osobitnú milosť blíz-
kosti Božieho Syna. Chceme ju 
prosiť, aby Rádio Mária mohlo 

naplno slúžiť 
v duchu evanje-
lia. Od 26. 9. do 
4. 10. sa o 7:00 
h a 17:00 h spo-
ločne modlíme 
novénu k tejto 
svätici. Je to zároveň duchovná 
príprava na oslavu 4. výročia za-
čiatku vysielania Rádia Mária 
na Slovensku. 

MILIÓN DETÍ 
SA MODLÍ RUŽENEC

V Cirkvi veríme, že detská mod-
litba má osobitnú moc. Veď sám 
Pán Ježiš povedal: „Veru, hovorím 
vám: Ak sa neobrátite a nebudete 
ako deti, nevojdete do nebeského 
kráľovstva.“ (Mt 18, 3) 

18. októbra sa opäť pripojíme 
k celosvetovej iniciatíve Milión 
detí sa modlí ruženec. Pripojte sa 
a spoločne zmeňme svet k lepšie-
mu. Každá modlitba ruženca po-
čas tohto dňa bude za účasti detí 
(8:00 h, 13:00 h, 17:30 h). 

MODLITBA RUŽENCA 
ZA ÚČASTÍ DETÍ POČAS 
OKTÓBRA

Rovnako chceme počas októbra 
detskému ružencu venovať každý 
pondelok o 17:30 h. Deti, ktoré by 
sa radi do tejto modlitby zapojili, 
sa môžu prihlásiť na info@radio-
maria.sk. Nebojme sa byť pred Bo-
hom deťmi./ Potešujme srdce Otca 
modlitbou detí.

Pri vysielaní zohrávajú aktívnu a dynamickú rolu práve poslucháči 
Rádia Mária, ktorí sa aktívne zapájajú otázkami, úvahami, postrehmi 
a svedectvami zo života s Kristom. Sú tak skutočným pokladom, ktorý 
odpovedá na pozvanie ohlasovať evanjelium do celého sveta. Pripojte 
sa aj vy, volajte každý deň od pondelka do piatku do živých prenosov 
na číslo 02/ 32 11 72 70 alebo píšte SMS na číslo 0901 909 919.

Počúvajte
a modlite sa 
s nami 

 FM: 
 Považská Bystrica 
 102,1 MHz
 Trenčín 91,8 MHz
 Spišská Nová Ves 
 103,9 MHz
 Prešov  107,5 MHz
 Košice  107,7 MHz
 Michalovce 104,4 MHz

 digitálne vysielanie 
 DAB+ 

 www.radiomaria.sk
 mobilnú aplikáciu: 

 Rádio Mária 
 Slovensko 

Archív relácií nájdete na linku 
www.radiomaria.sk/archiv/ aj vo 
všetkých podcastových aplikáciách 
SOUND-CLOUD, Spotify, APPLE 

podcast, Google podcasty.

Ukážka vysielania:

Podcasty: nastavením automatické-
ho sťahovania budete ihneď informo-
vaní o pridaní najnovších relácií. 

Kontakt: Rádio Mária Slovensko, Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava, tel.: 0919 233 529, e-mail: info@radiomaria.sk

Vypočujte si 
katechézu  
otca Martina 
zoscanovaním 
tohto QR kódu 
vašim mobilným 
telefónom.

Svoj obľúbený program si môžete 
vypočuť aj v čase, ktorý vám viac 
vyhovuje alebo si ho môžete vy-
počuť viackrát aj bez pripojenia na 
internet cez podcast.
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Rádio, ktoré sa s vami modlí

Čas PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA

6:00  Anjel Pána

6:30 Modlitby

7:00  Novény k svätým

7:15 Svätec dňa

7:45 Ranné chvály

8:00 Posvätný ruženec s poslucháčmi (str. – za deti a vnúčatá)
Svätá 
omša 

a 
večeradlo 

Horčičné 
zrnko

9:00 Správy z Vatikánu 

Svätá omša 

9:20
Stôl slova – denné čítania a zamyslenie 

o. Martina s poslucháčmi

10:00 Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi

11:00
Výber 

rôznych 
relácií

Výber 
rôznych 

relácií

Svätá omša 
za živých 

a zosnulých 
členov 
Rodiny 

Rádia Mária

Výber 
rôznych 

relácií
Svätá omša

Hodinka 
s naším 
hosťom 
(1. sob. 

v mesiaci)/ 
Spoznajme 

eucharistic-
ké zázraky

12:00  Anjel Pána, modlitba napoludnie Anjel Pána

12:15 Exámen – spytovanie svedomia podľa sv. Ignáca z Loyoly

12:30 Správy z Vatikánu Audio divina

13:00 Posvätný ruženec s poslucháčmi Posvätný ruženec

14:00
Hudobné
pozdravy

Horčičné 
zrnko/ 
Dejiny 
Cirkvi

Horčičné 
zrnko

Spiritualita 
sv. Terezky 

z Lisieux 

Dejiny 
cirkev-

ného práva 

Horčičné 
znko

(repríza)

Radosť 
z viery

(repríza)

15:00 Korunka Božieho milosrdentva
Korunka Božieho 

milosrdenstva 

15:15 Stôl slova (repríza)

15:30
Sezónny 
receptár

Rozhovory 
zo štúdia

Svedectvo 
života

Rozhovory 
zo štúdia

Výber rôz-
nych relácií

Poklad 
viery 
s o. 

Martinom
(repríza)

Poklad 
viery 
s o. 

Martinom
(repríza)

16:00
Radosť 
z viery/ 

Duševné 
zdravie

Radosť 
z viery/ 
Klenoty 
našich 

predkov 
(3. ut. 

v mesiaci)

Inak 
obdarení/ 

Radosť 
z viery/ 

Vlastnou 
cestou/ 
Studňa 

múdrosti

Radosť 
z viery

MOODro-
vačky 

(každý druhý 
týž.)

16:45 Audio divina

PROGRAM Rádia Mária
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17:00 Vešpery Vešpery
17:30 Posvätný ruženec Tóny

chvály18:00 Svätá omša

19:00

Premodlime 
Slovensko 

s dobrovoľ-
níkmi RM/ 

gréckokato-
lícky ruže-

nec 

Premodlime 
Slovensko 
s Komuni-
tou Rodiny 
Boha Otca 

a spoločen-
stvom 

Horizont

Premodlime 
Slovensko 

s členmi 
Mariánskeho 

kňazského 
hnutia 

a dobrovoľ-
níkmi RM

Premodlime 
Slovensko 
– adorácie 
a modlitby 
za kňazov 

Premodlime 
Slovensko 

– sedembo-
lestný 

ruženec

Premodlime 
Slovensko

Premodlime 
Slovensko

19:50 V Máriinej školičke

20:00

CoolTime/ 
Zamyslenie 

bratov gréc-
kokatolíkov

 Celostný 
rast/ Prečo 

milujem 
Cirkev/ Hlas 

rómskej 
duše

Hitparáda 
Sedmička 

Linka 
duchovnej 

pomoci

Viac ako 
úspech 

(prvý 
piatok)

To najlepšie 
z týždňa

Like pre 
organ

21:15 Svätec dňa
21:45 Kompletórium
22:00 Poklad viery - katechéza o. Martina s poslucháčmi (repríza)

23:00 – 
6:00

Nočné reprízy

Do tejto relácie sa môžete zapojiť. 
Telefónne číslo do živého vysielania: 02/32 11 72 70, SMS číslo: 0901 909 919 

1. 9. - 4. 9. 2022 Št - Pia 18:00; So 7:30; Ne 10:30 Dunajská Lužná FARSKKÝ KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
5.9.2022 Po 9:00 Bratislava FARSKÝ KOSTOL SV. VINCENTA DE PAUL 
5.9.2022 Po 16:30 (GK) Prešov KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA 
6.9. - 16.9.2022 18:30; 15.9. Št 10:00; 16.9. Pia 10:30 Šaštín-Stráže BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
16. - 18.9.; 
20.9.2022

Pia, So, Ut 18:00; Ne 11:00 Bratislava Trnávka FARSKÝ KOSTOL SV. DON BOSCA

19.9.2022 Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
19.9.2022 Po 17:30 (GK) Klokočov CHRÁM ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY 
21.9.2022 St 16:00 Trnava KAPLNKA POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA (nemocnica)
22.9. - 24.9.2022 Št, Pia 18:00 So 11:00 Hlohovec KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO
25.9.2022 Ne 10:30 Šaštín-Stráže BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
26.9.2022 Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
26.9.2022 Po 18:00 (GK) Michalovce BAZILIKA ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA 
27.9. - 2.10.2022 Ut - Pia 18:30; So 8:00; Ne 9:30 Piešťany KOSTOL SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
3.10.2022 Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
3.10.2022 Po 17:30 (GK) Klokočov CHRÁM ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY 
5.10. - 7.10.; 
9.10.2022

ST - Pia 18:00, Ne 9:30 Brno-Lískovec FARSKÝ KOSTOL SV. JANA NEPOMUCKÉHO

8.10.2022 So 18:00 Nitra FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE (Kalvária)
10.10.2022 Po 18:00 Spišské Podhradie FARSKÝ KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE
11.10. - 16.10.2022 Ut - Pia 17:30 So 7:30 Ne 9:45 Dedinky FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE
17.10.2022 Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
17.10.2022 Po 16:30 (GK) Prešov KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA 
19.10.2022 St 16:00 Trnava KAPLNKA POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA (nemocnica)
24.10.2022 Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
24.10.2022 Po 18:00 (GK) Ľutina BAZILIKA ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY 
18.10.; 20.10 
- 23. 10.; 25.10. - 
30.10.2022

Po - Pia 18:00 So 7:30 Ne 10:30 Svätý Jur FARSKÝ KOSTOL SV. JURAJA, KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ 
TROJICE

Program vysielania svätých omší z farností

Zmena programu vyhradená.
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„Choďte ku všetkým národom a urobte zo všetkých ľudí mojich učeníkov“ je Ježišova výzva pre misie. V Rádiu 
Mária berieme túto úlohu veľmi vážne. Toto poslanie nemôžeme naplniť bez vašej dobrovoľnej pomoci. Priniesť 
Ježiša a jeho Radostnú zvesť ľuďom si vyžaduje čas a odhodlanie. Či už v Bratislave, na akciách, vo farnostiach 
alebo z domu - Rádio Mária sa na vás spolieha! Akákoľvek podpora, jednorazová alebo pravidelná, je užitočná 
a vzácna!

svedectvo dobrovoľníka Jozefa

Dobrovoľníctvo - cesta ku skutkom lásky

Jožko sa narodil v roku 1973, 
do školy chodil 8 rokov. Ťažké 
zdravotné postihnutie ovplyvnilo 
i jeho ďalšie vzdelávanie. Narodil 
sa s detskou mozgovou obrnou, 
ktorá postihuje pohybový aparát, 
reč, oči – v Jozefovom prípade 
do tej miery, že je nevidiaci. 
Okrem toho má i mimovoľné po-
hyby. Sám o sebe tvrdí, že odvtedy 
čo spoznal Rádio Mária už nemá 
problém. Jeho postihnutie mu 
umožňuje, hoci s námahou, ale 
predsa, rozprávať, modliť sa. Ako 
sám hovorí: „Netreba veľa hovo-
riť, ale treba veľa povedať.“ Preto 
je každodennou súčasťou živých 
modlitieb ruženca, podporovate-

ľom a môžeme povedať i povzbu-
dením pre ostatných modliteb-
níkov, je každodenným adoráto-
rom sviatostného Ježiša za Rádio 
Mária.

Prvýkrát sa s Rádiom Mária 
stretol v septembri minulého roku 
(r. 2021). „Bolo to Božie riadenie, 
lebo som hľadal stanice na rádiu 
hore dolu, hore dolu a našiel som 
Rádio Mária. Veľmi vás potrebu-
jem.“ V modlitbách ruženca často 
opakuje, že svoje utrpenie obetu-
je za poslucháčov Rádia Mária... 
Na otázku, čo mu pomáha dar 
utrpenia každodenne prijímať 
odpovedá: „Silu mi dáva dobroti-
vý Boh. Keď sa môžu obetovať iní, 

môžem to robiť aj ja. Keď to odo 
mňa dobrotivý Pán Boh chce. Lebo 
nemôžem robiť to, čo Pán Boh odo 
mňa robiť nechce. Keď nechce, aby 
som bol prezidentom, môžem byť 
prezidentom? Keď nechce aby som 
bol smetiarom, môžem byť sme-
tiarom? Keď potrebuje človeka ako 
som ja, .....tak ja to zvládnem, Pane 
Bože dobrotivý, len v tom prípade, 
keď mi pomôžeš ty. Lebo keď mi ty 
pomôžeš, tak si sám dokážem aj vy-
fúkať nos...“

Jozef sa s nami rozpráva a mod-
lí pomaly, aby sme mu rozumeli, 
a my sme Pánu Bohu vďační, že ho 
máme. Sme vďační za svedectvo 
prijímania každého dňa v Božej 
vôli i za to, že s Jozefom spoločne 
tvoríme modlitebnú Rodinu Rádia 
Mária.

„Ja to zvládnem, 
Pane Bože dobrotivý, 
len v tom prípade, 
keď mi pomôžeš...“  

Rozvíjajte svoje talenty ako dobrovoľník

Pridajte sa ku nám:    tel.: 0919 2333 529    |    e-mail: info@radiomaria.sk

Pomôžte šíriť 
materiály 

Rádia Mária 
na pútiach, 

vo farnostiach

Ste odborníkom? 
Podeľte sa 
so svojimi 

poznatkami aj 
s ďalšími poslucháčmi

Cítite povolanie 
modliť sa 

v spoločenstve 
Rádia Mária?

„Volám 
do neba, 
ďakujem 
za Teba!”

P

v

S

sďalš

C

v

RODINA Rádia Mária



Podporte vysielanie Rádia Mária
SK23 1100 0000 0029 4404 8254

Rádio Mária existuje, aby po-
máhalo Pánovi. Je možné priná-
šať Božiu lásku a svetlo cez éter? 
Áno. Spoločne s Duchom Svätým 
a Pannou Máriou.

„Bratia moji, čo osoží, keď niekto 
hovorí, že má vieru, ale nemá skut-
ky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je 
brat alebo sestra bez šiat a chýba im 
každodenná obživa a niekto z vás 
by im povedal: „Choďte v pokoji! 
Zohrejte sa a najedzte sa!”, ale ne-
dali by ste im, čo potrebujú pre telo, 
čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá 
skutky, je sama v sebe mŕtva.“ (Jak 
2, 14-17) 

Rádio Mária je nástrojom ve-
riaceho človeka na šírenie evan-
jelia a rozvíjanie svojich talentov 

pre Božie ciele. Niekto pomáha 
dobrovoľníckou činnosťou, nie-
kto modlitbami, obetami, iní zase 
podporou.

Ochota obetovať utrpenie alebo 
konať pokánie, či skutok lásky ale-
bo vôľa pomôcť finančne je preja-
vom nášho „FIAT“ Bohu. Dávame 
mu to čo máme a takto spoločne 
využívame príležitosť rásť vo viere, 
v spolupatričnosti, štedrosti a naj-
mä zažívať prítomnosť láskavého 
prijatia Bohom. Prostredníctvom 
Rádia Mária sa Pánovi odovzdáva-
me a slúžime mu takí, akí sme, bez 
potreby pretvárky, v plnej dôvere 
v jeho Milosrdenstvo a lásku voči 
nám a našim blízkym.

SVEDECTVO MONIKY
„V Rádiu Mária som našla rodi-

nu a zisťujem, že cez dobrovoľnícku 
službu viac dostávam. Jednoznačne 
som tým viac obohatená. V tejto 
rodine cítiť dôveru, prijatie aj s chy-
bami, ktoré mám. Viem, že maneod-
mietnu, že môžem byť sama sebou 
a touto službou Bohu a Panne Márii 
ďakovať za ich každodennú prítom-
nosť, lásku, za všetky dary. Viem, že 
s nimi nikdy nie som sama.“

SVEDECTVO ANDREJA
„V živote sa mi veľakrát potvrdilo, 

že Boh miluje štedrého darcu. Vždy 
keď podporím Rádio Mária, tak mi 
to Boh štedro vynahradí, a to nielen 
duchovne, ale aj finančne. Cítim, 
že mi to štedro vracia ....”

SVEDECTVO JOZEFA
„Ako som začal celodennú ado-

ráciu za Rádio Mária, hneď mi bolo 
lepšie.“

RÁDIO MÁRIA  
je rádiom poslucháčov

Veľké modlitebné spoločenstvo diela Panny Márie je tu aj pre Vás. 
Prostredníctvom modlitby sa spájame ako rodina, duchovne podporujeme kaž-
dého svojho člena, zahŕňame ho denne do úmyslov v Kaplnke Matky vteleného 
Slova alebo v živom vysielaní. Každú stredu o 11.00 obetujeme svätú omšu za ži-
vých i zosnulých členov Rodiny Rádia Mária. Krstné meno každého člena vkladáme 
do modlitebného srdca v Kaplnke Matky vteleného Slova.

Bankovým prevodom na účet: SK23 1100 0000 0029 4404 8254 

Prostredníctvom QR kódu cez mobil 

Prostredníctvom SIPO

Poštovou poukážkou 

Osobným darom na adrese: 
Rádio Mária Slovensko 
Mlynské nivy 73 
821 05 Bratislava

STAŇTE SA AJ VY SÚČASŤOU RODINY RÁDIA MÁRIA

POMÔCŤ MÔŽETE AJ PODPOROU ÚHRADY NÁKLADOV 
NA VYSIELANIE

Zaregistrujte sa do Rodiny Rádia Mária cez:

e-mail: info@radiomaria.sktel.: 0919 233 529 www.radiomaria.sk 


